OREL O.S.

Zápis z 10. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 19. března 2012 v zasedací místnosti ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Žádost na ocenění členů Orla
Delegace na jednání FICEP
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil jednání orelskou modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu br. Kotíka a
br. Zelinu.
VP/241/10 VP volí ověřovatele zápisu br. Kotíka a br. Zelinu.
10-0-0
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění a nechal schválit navržený program.
VP/242/10 VP schvaluje program jednání.

10-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál 1, 1a, 1b)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení.
VP/243/10 VP bere na vědomí plnění usnesení k 19.3.2012.

10-0-0

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK (2, 3, 4)
Zpráva TVR (materiál 2)
Hry FICEP: 9 volejbalistů, 3 stolní tenisté, 1 doprovod a 1 řidič;
Br. Kotík upozornil, že návrh neodpovídá složení schválenému v srpnu 2011 a může způsobit
problémy pořadateli her.
VP schvaluje klíč k nominaci na hry FICEP: 9 nejlepších volejbalistů, kteří budou vybráni
na ústředním turnaji ve volejbale-muži konaném dne 14.4.2012 v Brně a 3 stolní tenisté
(nejlepší muž, nejlepší žena a losem třetí hráč) vybráni z ústředního turnaje jednotlivců
v Polné; br. Častulík zajistí výběr.
VP/244/10 VP schvaluje 14 účastníků na hry FICEP.
pro 8- proti 0 - zdržel se 2
VP/245/10 VP pověřuje br. Častulíka zajištěním náhradníků na hry FICEP v Duisburgu.
pro 8 – proti 0 - zdržel se 2
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Další akce: 21.4.2012 v Přerově - ústřední turnaj v kuželkách čtyřčlenných družstev; cyklovýlet
na Ukrajinu 22.-30.6.2012 – cena cca 5.100,-Kč; 24. listopad 2012 - ústřední turnaj
v badmintonu v Polné; září 2012 v Brně – turnaj tříčlenných družstev ve volejbalu.
VP/246/10
VP schvaluje proplacení cestovného vítězům stolních tenistů jednotlivých
kvalifikací při účasti na ústředním turnaji nad vzdálenost 100 km vzdušnou čarou u stolního
tenisu dle platných směrnic Orla.
pro 8 – proti 0- zdržel se 2
Informace o možnosti vytvoření školící střediska mládeže a sportovních center mládeže –
konzultace s jednotlivými jednotami, které mají předpoklad pro vytvoření střediska (Telnice,
Kněžice, Letohrad, Dobříš…)
VP/247/10 VP vyzývá župy k uspořádání předkol fotbalových dovedností k finálové účasti
4.7.2012 na Velehradě s termínem nahlášení výsledků do 27.6.2012.
10-0-0
VP/248/10 VP vyzývá župy k uspořádání předkol „Propinkejte se na Velehrad“ k finálové
účasti 4.7.2012 na Velehradě s termínem nahlášení výsledků do 27.6.2012.
10-0-0
VP/249/10 VP bere na vědomí zprávu TVR.
10-0-0
Zpráva DR
VP bylo seznámeno s průběhem duch. cvičení pro mladé na Velehradě.
VP doporučuje členům DR, aby se aktivně zapojili do vzpomínkových akcí u příležitosti 60.
výročí popravy p. Jana Buly (20.5.) a 100 let od narození P. Václava Drboly u příležitosti jejich
beatikačního řízení – možné spojit s orelskou poutí na Svaté Hoře v sobotu 19.5.2012.
DR žádá účast vedení Orla a členů Orla včetně prezentace orelských praporů na oslavách
životního výročí 80 let kardinála Miroslava Vlka (17.5.1932).

Zpráva RM (materiál 3)
FICEP CAMP 8 lidí + 2 vedoucí, školení táborových vedoucích proběhne v listopadu 2012,
akreditace z MŠMT zajištěna; nabídnout školení ve farnostech;
Setkání orelské mládeže v Křenovicích dne 11.-13.5.2012 - přihlášky do 14.4.2012.
VP/250/10 VP bere na vědomí zprávu RM.

10-0-0

Zpráva EHR
Příprava rozpočtu k předložení na zasedání VP dne 23.4.2012.
Zpráva URK (materiál 4)
Předseda revizní komise se ve své zprávě vyjádřil k nesplněným vysvětlením dle zápisu
posledního zasedání ÚRK. K dnešnímu dni neproběhlo protokolární předání majetku
k 30.6.2011. Ses. Macková nechala na ústředí vytvořit soupis majetku k tomuto datu; br. Kotík
přislíbil součinnost při inventurách. Do zasedání Ústřední rady Orla dne 12.5.2012 budou
dotazy ze strany ÚRK br. Kotíkem vysvětleny.
VP/251/10 VP bere na vědomí postup revizní komise.

pro 9-zdržel 1-0

6. Žádost na ocenění členů Orla (materiál 5)
VP/252/10
VP uděluje Stříbrné pamětní medaile Josefu Mičkovi, Jaroslavu Hoďákovi,
Františku Rýdelovi, Jiřímu Pítrovi a Marii Kučerové z jednoty Mořkov.
10-0-0
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7. Delegace na jednání FICEP (materiál 6)
Br. Juránek navrhl br. Vejvarovi možnost zastupování v předsednictvu FICEP;
Přišel P. Pěcha.
VP/253/10 VP schvaluje delegaci na jednání FICEP ve dnech 12. – 14.4. 2012 v Bruselu
ve složení: br.Vejvar (zástup za starostu), ses. Tománková (RM), br. Zelina (TVR).
pro 10 - proti 0 - zdržel se 1

8. Různé (materiál 7, 7a)
VP/254/10 VP souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu pozemků parc.č. 267/1 o výměře
366 m2 a 267/3 o výměře 384 m2 do vlastnictví Orla jednoty Kněžice.
11-0-0
Informace o inventurách k 312.12.2011 - smlouvy na převody majetků pořízeného v roce 2002
z dotací– k 31.12.2012 převést na župy a jednoty dle stávajících zápůjčních listů.
VP/255/10
VP pověřuje ústřední sekretariát přípravou předávacích protokolů majetku
pořízeného z dotací v roce 2001 a 2002 dle stávajících zápůjčních listů s termínem plnění
k 31.12.2012.
11-0-0
Ses. Macková podala informace o možném pronájmu parkovacích míst na Pellicově 2c;
VP/256/10 VP bere na vědomí informace a souhlasí s jednáním o pronájmu parkoviště.
11-0-0
Zpráva KR
Divadelní dílna v Boleradicích se za KR zúčastní ses. Mezulianiková; dne 24.11.2012
proběhne seminář pro kulturní pracovníky žup;
VP/257/10 VP bere na vědomí zprávu KR.

11-0-0

Br. Kotík podal zprávu o Zeleném ostrově; Bestsport – podán návrh na reorganizaci firmy
v konkurzu;
Starosta zakončil zasedání v 17:45.
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